Flexima® 3S Uro | Bezpieczeństwo w ruchu
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Nr ref.

Worki urostomijne (opakowanie
zawiera 30 szt.)

Średnica
(mm)

Nr ref.(beżowy)

Nr ref.
(przezroczysty)

45/ 15-30

936415

45

934045

934145

55/ 15-40

936515

55

934055

934155

65/ 15-50

936615

65

934065

934165

80/ 15-65

936815
Akcesoria

l.opakowanie

5028

B. Braun pas zabezpieczający do stomii
Worek do zbiórki moczu ( 2l)

Dystrybutor:

60-573 POZNAŃ, ul. Lindego 6
tel. 61 841-16-12; infolinia 801 30 55 77
www.pofam.poznan.pl

AESCULAP CHIFA Sp. z o.o. | ul. Tysi¹clecia 14 | 64-300 Nowy Tomyœl,
tel. (61) 44 20 100 | fax (61) 44 23 936 | www.chifa.com.pl
AESCULAP CHIFA - firma grupy B. Braun

Nr ref.

(opakowanie zawierające
30 sztuk)

28300
ZB00157/ 07-13

Średnica (mm)

Materiał infotmacyjny

Płytka stomijna
standardowa
(op. zawiera 5 szt.)

Flexima 3S Uro
®

Bezpieczeństwo w ruchu.

Najnowsza generacja elastyczno-mechanicznego systemu 2-częściowego

Prosty i bezpieczny system
łączenia
Proste pozycjonowanie od początku: 3 proste etapy zakładania worka
1 Wprowadzić wypustkę worka stomijnego
2
3

Nałożyć pierścień worka na ryzę płytki kierując się ku górze
Zablokować w tej pozycji system zabezpieczający

Jeszcze większa szczelność dzięki dokładnie dopasowującemu się systemowi łączenia
elastyczno-mechanicznego
Dodatkowe poczucie bezpieczeństwa zwiększone przez słyszalne kliknięcie
3

2

1

Nowatorskie rozwiązanie ujścia worka
Ujście worka na dzień
 Czytelne położenie otwarte/zamknięte
 Dopracowana budowa zatrzasków- słyszalne
kliknięcie w momencie zamknięcia
 Łatwość użytkowania: Nie ma ryzyka
przeciekania

Zamknięty

Otwarty

Ujście worka na noc
 Słyszalne kliknięcie podczas połączenia z łącznikiem
 Łatwość połączenia z nocnym workiem do zbiórki
moczu
 Otwór odpływowy zaprojektowany w sposób
uniemożliwiający przekręcenie worka

Łącznik
zapobiegający
przekręcaniu

Bezpośrednie
połączenie z workiem
do zbiórki moczu

3

Miękka i bezpieczna
płytka stomijna
Hydrokoloidowa ochrona
skóry:
- Odporna na niszczące
działanie moczu*
- Pokryta łatwo usuwalną
folią zabezpieczającą

2

Wysoki stopień komfortu:
- swobodny kołnierz chroni
przed dyskomfortem podczas
zakładania
- utrzymuje elastyczność po
połączeniu worka i płytki

1

Flexima® 3S Uro
92%
pacjentów urostomijnych oceniło
produkt Flexima® 3S Uro** jako
„dobry” lub „bardzo dobry” w
kontekście szczelności.

System jest nadzwyczaj bezpieczny. Łatwy do
dopasowania, nie występują nieszczelności
pomiędzy płytką stomijną a workiem.
Praktyczna jest możliwość użycia paska
pacjent

*Ankieta dotycząca jakości życia pacjentów stosujących jednoczęściowy worek urostomijny z hydrokoloidową osłoną skóry (listopad 2005- styczeń 2006)
** Testy akceptacyjne wykonane we Francji w okresie 08.2012-01.2013 w populacji pacjentów z urostomią

